MIÉRT VAGYOK ITT,
MEDDIG KELL ITT MARADNOM?
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Miért kerültem ide, az akaratom ellenére?
Amikor Ön idekerült, viselkedése súlyos veszélyt jelentett önmaga vagy mások
életére, testi épségére, egészségére nézve. A törvény ezt hívja „közvetlen veszélyeztető magatartásnak”. Ha akkor nem kapott volna azonnali segítséget, állapota
tovább romlott volna.

Miért muszáj itt maradnom akkor is, ha el akarok
menni?
Addig kell ezen a helyen maradnia, amíg viselkedését önmagára vagy másokra
nézve veszélyesnek ítélik meg. Ebben az esetben olyan kezelésben részesül, melynek célja, hogy veszélyes viselkedése megszűnjön. Az Ön érdekében a felvételét
követő 24 órán belül a bíróságot is értesítjük. A bírósági eljárás (bírói szemle) az értesítéstől számított 72 órán belül megtörténik. Ez azt a célt szolgálja, hogy a bíróság
eldöntse, szükséges-e itt maradnia.

Hogyan készülhetek a bírósági eljárásra
(bírói szemlére)?
A szemlét mindig megelőzi az Ön személyes orvosszakértői vizsgálata. A szemlén
jelen lehet az orvosszakértő és az Ön segítője. Segítő lehet a törvényes képviselő
(gyám, gondnok), a támogatója, a betegjogi képviselő (az elérhetősége megtalálható
a pszichiátrián), ügyvédje vagy más személy, akiben megbízik. A szemlén kötelezően részt vesz Önön kívül a kórház orvosa, a bíró, és ha Önnek nincs segítője, egy
kirendelt ügygondnok, aki a szemle előtt fel kell, hogy keresse Önt.

Miért nagyon fontos részt vennem a
bírói szemlén?
A szemle általában itt, a kórházban történik. Ez nagyon fontos Önnek, mert itt
döntenek arról: indokolt volt-e Önt beszállítani, illetve indokolt-e a kötelező
pszichiátriai gyógykezelése?

Mikor mehetek el innen?
A szemlén döntenek arról, hogy elmehet-e vagy itt kell maradnia. Ha maradnia kell, a
döntés ellen Ön a szemle során rögtön szóban, vagy 8 napon belül írásban fellebbezhet. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön haza is mehet, meg kell várnia a döntést a
fellebbezéséről. Ettől függetlenül 30 naponként azonban a bíró mindenképp eljön, és
megnézi, hogy van, történt-e változás az állapotában. Ilyenkor újra megvizsgálja egy
orvosszakértő és ismét meghallgatják Önt is. Ha állapotában javulás következik be,
amit kezelőorvosa állapít meg, 30 napnál hamarabb is távozhat. Ha maradnia kell és
Ön engedély nélkül távozik, akkor a rendőrség visszaviheti a pszichiátriára. Ha az a
döntés születik, hogy elmehet, akkor legkésőbb 24 órán belül elbocsátják az
intézményből.

Értesíthetem a családomat, hogy hol vagyok?
Igen! Ön kapcsolatot tarthat a hozzátartozóival. Ennek módját a pszichiátriai
osztály házirendjében találja, amit Ön bármikor elolvashat.

Sikeres felépülést!
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